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SituaSituaçção de Referência (I)ão de Referência (I)
(2007)(2007)

TroTroçço de via larga de 28 Km, entre as o de via larga de 28 Km, entre as 
estaestaçções de Pocinho e Barca de Alva, ões de Pocinho e Barca de Alva, 
desactivado desde 1988.desactivado desde 1988.
No novo contexto de reabertura ao No novo contexto de reabertura ao 
trtrááfego de passageiros entre fego de passageiros entre BoadillaBoadilla e a e a 
Ponte Internacional do Rio Ponte Internacional do Rio ÁÁgueda, gueda, 
constitui uma peconstitui uma peçça essencial, conferindo a essencial, conferindo 
continuidade entre Porto, Salamanca, continuidade entre Porto, Salamanca, 
Madrid e Madrid e ValladalolidValladalolid..



SituaSituaçção de Referência (II)ão de Referência (II)
(2007)(2007)

O troO troçço de 28 Km entre Pocinho e a Ponte o de 28 Km entre Pocinho e a Ponte 
Internacional do Rio Internacional do Rio ÁÁgueda encontragueda encontra--se se 
intacto, na sua maior parte:intacto, na sua maior parte:
-- TraTraççado desimpedido de construado desimpedido de construçções ou ões ou 
usos estranhos ao caminho de ferro;usos estranhos ao caminho de ferro;
-- Obras de arte metObras de arte metáálicas intactas, carecendo licas intactas, carecendo 
de revisão e/ou reforde revisão e/ou reforçço;o;
-- TTúúneis intactos;neis intactos;
-- Superestrutura de via intacta, obsoleta, Superestrutura de via intacta, obsoleta, 
excedendo em mais de cinco vezes a sua via excedendo em mais de cinco vezes a sua via 
úútil, carecendo de substituitil, carecendo de substituiçção.ão.



Enquadramento Enquadramento 
EstratEstratéégico (1)gico (1)

O troO troçço de 28 Km o de 28 Km éé uma parte de uma uma parte de uma 
““missingmissing linklink”” de um itinerde um itineráário ferrovirio ferroviáário rio 
directo do Porto para o Centro da directo do Porto para o Centro da 
PenPeníínsula e Europa alnsula e Europa aléémm--PirinPirinééus.us.
Articulado com a reabertura de Articulado com a reabertura de BoadillaBoadilla a a 
Barca de Alva (78 km), o troBarca de Alva (78 km), o troçço Barca de o Barca de 
AlvaAlva--PocinhoPocinho permite encurtar em 99 Km permite encurtar em 99 Km 
a distância fa distância fíísica entre Porto, sica entre Porto, 
Salamanca, Madrid, Salamanca, Madrid, ValladolidValladolid e Frane Françça.a.





Enquadramento Enquadramento 
EstratEstratéégico (2)gico (2)

O O subsub--trotroççoo compreendido entre as estacompreendido entre as estaçções ões 
fronteirifronteiriçças de Barca de Alva e as de Barca de Alva e FregenedaFregeneda (17 (17 
Km), apresenta um perfil longitudinal e em Km), apresenta um perfil longitudinal e em 
planta que o colocam na situaplanta que o colocam na situaçção de ão de ““linha linha 
montanhosamontanhosa””. Não constituem estas . Não constituem estas 
caractercaracteríísticas fsticas fíísicas qualquer limitasicas qualquer limitaçção a ão a 
uma explorauma exploraçção ferrovião ferroviáária normal, recorrendoria normal, recorrendo--
se a meios de tracse a meios de tracçção modernos ão modernos –– como de como de 
seguida se exemplifica.seguida se exemplifica.



Exemplo de trajecto ferroviExemplo de trajecto ferroviáário rio 
de montanhade montanha

BusdongoBusdongo--UjoUjo -- ASTURIAS (49 Km)ASTURIAS (49 Km)



 Barca de Alva-
Fregeneda 

Busdongo-Ujo 

Localização do 
Troço 

Linha directa Porto-
Salamanca-Madrid 

Linha Madrid-
Oviedo-Gijón 

Extensão 17 Km 49 Km 
Raio de Curvatura 
Mínimo 

380 m 300 m/200 m 
(estações) 

Desnível Absoluto 270 m 817 m 
Rampa Máxima 20 Milésimas 22 Milésimas 
Rampa Média 16,6 Milésimas 17,68 Milésimas 
Túneis 20 69 
Obras de arte 
principais 

11 56 

Carga máxima por 
eixo 

16 Toneladas 25 Toneladas 

Electrificação INEXISTENTE 3 kV corrente 
contínua 

Serviços 
efectuados 

Sem serviço regular 
desde 1985. 
Últimos serviços de 
passageiros 
assegurados por 
FERROBUS. Últimos 
serviços de 
mercadorias 
assegurados por 
locomotivas GE 
RENFE 308. 

Todo o tipo de 
serviços de 
passageiros, 
“Estrella” e 
“Regional Express”. 
Todo o tipo de 
serviço de 
mercadorias, com 
destaque para 
tréfego de carvão e 
contentores. 

 



MATERIAL MOTOR EMPREGUE MATERIAL MOTOR EMPREGUE 
NO TRAJECTO LENO TRAJECTO LEÓÓNN--ASTURIASASTURIAS

Locomotiva Locomotiva ElectricaElectrica
Capacidade de Reboque: carga bruta de 1160 Capacidade de Reboque: carga bruta de 1160 tonton

(18 vagões carregados com 2 contentores de 20 p(18 vagões carregados com 2 contentores de 20 péés)s)
em rampa de 20 Milem rampa de 20 Miléésimas simas 

GeraGeraçção de Energia no ciclo de ão de Energia no ciclo de frenagemfrenagem





CenCenáário rio 
de de NãoNão--IntervenIntervenççãoão

Num cenNum cenáário de rio de nãonão--intervenintervenççãoão no trono troçço o 
PocinhoPocinho--BarcaBarca de Alva (28 Km) atde Alva (28 Km) atéé
2010, assistir2010, assistir--sese--áá a uma situaa uma situaçção ão 
aberrante.aberrante.
Uma estaUma estaçção fronteirião fronteiriçça em territa em territóório rio 
Português serPortuguês seráá servida por uma oferta servida por uma oferta 
turturíística sem qualquer ligastica sem qualquer ligaçção fão fíísica com sica com 
a restante rede nacional.a restante rede nacional.





CenCenáário de Reabilitario de Reabilitaçção 1ão 1

Objectivos: garantir ao troObjectivos: garantir ao troçço o PocinhoPocinho--BarcaBarca de de 
Alva (28 Km), condiAlva (28 Km), condiçções de circulaões de circulaçção ão 
ferroviferroviáária para serviria para serviçços de passageiros, em os de passageiros, em 
moldes idênticos a moldes idênticos a BoadillaBoadilla--BarcaBarca de Alva (28 de Alva (28 
Km), conferindoKm), conferindo--se plena continuidade se plena continuidade 
SalamancaSalamanca--RRééguagua--PortoPorto a servia serviçços turos turíísticos e sticos e 
Regionais regulares, operados com Regionais regulares, operados com 
automotoras ligeiras (Sautomotoras ligeiras (Séérie 596 da RENFE, a rie 596 da RENFE, a 
ttíítulo de exemplo).tulo de exemplo).





CenCenáário de Reabilitario de Reabilitaçção 1ão 1
AcAcçções a empreenderões a empreender
-- ReabilitaReabilitaçção Integral da Infraão Integral da Infra--estrutura da via, estrutura da via, 
com a substituicom a substituiçção dos materiais ão dos materiais inin--situsitu por por 
outros, reaplicados:outros, reaplicados:
Carril de 54 Kg/m, soldadoCarril de 54 Kg/m, soldado
FixaFixaçção Elão Eláásticastica
Balastro novoBalastro novo
Nova rede telefNova rede telefóónica de apoio, ligada a nica de apoio, ligada a 
EspanhaEspanha
Velocidades mVelocidades mááximas permitidas 70ximas permitidas 70--80 Km/h.80 Km/h.



CenCenáário de Reabilitario de Reabilitaçção 2ão 2
Objectivos: garantir ao troObjectivos: garantir ao troçço o PocinhoPocinho--
BarcaBarca de Alva (28 Km), condide Alva (28 Km), condiçções de ões de 
circulacirculaçção ferrovião ferroviáária para serviria para serviçços de os de 
mercadorias (almercadorias (aléém da valência m da valência 
““passageirospassageiros””), num contexto de ), num contexto de 
reciprocidade ao aproveitamento do reciprocidade ao aproveitamento do 
trotroçço Espanhol para ligao Espanhol para ligaçção ferrovião ferroviáária a ria a 
um possum possíível vel ““interfaceinterface”” de contentores a de contentores a 
estabelecer em Vega de estabelecer em Vega de TerrTerróónn, , 
integrado na RED CYLOG.integrado na RED CYLOG.





O Enclave LogO Enclave Logíístico stico 
de Vega de de Vega de TerrTerróónn

requer ligarequer ligaçção ferrovião ferroviáária ria 
atravatravéés da linha existentes da linha existente

A inclusão de um Enclave LogA inclusão de um Enclave Logíístico de Vega stico de Vega 
de de TerrTerróónn, com um terminal de contentores , com um terminal de contentores 
articulado com a via fluvial navegarticulado com a via fluvial navegáável, requer vel, requer 
necessariamente a reabertura a mercadorias necessariamente a reabertura a mercadorias 
de de BoadillaBoadilla--BarcaBarca de Alva, com o de Alva, com o 
correspondente reforcorrespondente reforçço das obras de arte o das obras de arte 
metmetáálicas.licas.
O Enclave LogO Enclave Logíístico terstico teráá uma capacidade uma capacidade 
instalada de 16000 instalada de 16000 TEUTEU´́ss anuais.anuais.
O movimento do terminal, com suporte O movimento do terminal, com suporte 
exclusivo na estrada 517 corresponde a 8000 exclusivo na estrada 517 corresponde a 8000 
camiões de 40 camiões de 40 tonton, atravessando as comarcas , atravessando as comarcas 
de de LumbralesLumbrales e e VitigudinoVitigudino..



CenCenáário de Reabilitario de Reabilitaçção 2ão 2
AcAcçções a empreenderões a empreender
-- ReabilitaReabilitaçção Integral da Infraão Integral da Infra--estrutura da via, estrutura da via, 
com a substituicom a substituiçção dos materiais ão dos materiais inin--situsitu por por 
outros, NOVOS:outros, NOVOS:
Carril de 60 Kg/m, soldadoCarril de 60 Kg/m, soldado
FixaFixaçção Elão Eláásticastica
Balastro novoBalastro novo
Nova rede telefNova rede telefóónica de apoio, ligada a nica de apoio, ligada a 
EspanhaEspanha
Velocidades mVelocidades mááximas permitidas 90ximas permitidas 90--100 Km/h.100 Km/h.
REFORREFORÇÇO da totalidade das Obras de Arte O da totalidade das Obras de Arte 
MetMetáálicas, de 16ton para 25 licas, de 16ton para 25 tonton (carga/eixo).(carga/eixo).





Antevisão de uma RenovaAntevisão de uma Renovaçção ão 
Integral da via Integral da via 

entre Pocinho e entre Pocinho e BoadillaBoadilla (106 Km)(106 Km)



CenCenáário de Reabilitario de Reabilitaçção 3ão 3

Objectivos: garantir ao troObjectivos: garantir ao troçço o PocinhoPocinho--BarcaBarca de de 
Alva (28 Km), condiAlva (28 Km), condiçções para se assumir um ões para se assumir um 
elo de um eixo Transeuropeu, com elo de um eixo Transeuropeu, com 
preponderância de trpreponderância de trááfego de mercadorias, fego de mercadorias, 
ligando Leixões ao ligando Leixões ao ““porto secoporto seco”” de Salamanca de Salamanca 
e aos restantes da Pene aos restantes da Peníínsula.nsula.
CenCenáário unicamente possrio unicamente possíível, garantidas a vel, garantidas a 
jusante e montante grandes intervenjusante e montante grandes intervençções de ões de 
modernizamodernizaçção (ão (CaCaíídede--MarcoMarco--RRééguagua--PocinhoPocinho) ) 
e e SalamancaSalamanca--BoadillaBoadilla--FuntesFuntes de de OnõroOnõro/Barca /Barca 
de Alva.de Alva.



CenCenáário de Reabilitario de Reabilitaçção 3ão 3
AcAcçções a empreenderões a empreender
Fundamentalmente, as acFundamentalmente, as acçções seriam as ões seriam as 
mesmas que as propostas no Cenmesmas que as propostas no Cenáário 2, rio 2, 
juntandojuntando--sese--lhe a implementalhe a implementaçção de ão de 
SinalizaSinalizaçção Electrão Electróónica e Comando nica e Comando 
Centralizado de TrCentralizado de Trááfego, para alfego, para aléém da m da 
electrificaelectrificaçção integral no sistema de 25 ão integral no sistema de 25 
kV 50 Hz ou 2x 25 kV 50 Hz.kV 50 Hz ou 2x 25 kV 50 Hz.





Constrangimentos Constrangimentos 
InstitucionaisInstitucionais

Existem constrangimentos institucionais Existem constrangimentos institucionais 
significativos significativos àà reabilitareabilitaçção dos 28 Km ão dos 28 Km 
PocinhoPocinho--BarcaBarca de Alva;de Alva;
O Vale do Douro não figura no QREN, apesar O Vale do Douro não figura no QREN, apesar 
de referenciado como investimento prioritde referenciado como investimento prioritáário rio 
no sector do Turismo;no sector do Turismo;
Inexistência de vontade polInexistência de vontade políítica para investir tica para investir 
no caminho de ferro, exceptuandono caminho de ferro, exceptuando--se nos se nos 
eixos contemplados pelas RTE, onde heixos contemplados pelas RTE, onde háá risco risco 
de perda de Fundo de Coesão;de perda de Fundo de Coesão;
Relativo desinteresse do Poder Local.Relativo desinteresse do Poder Local.



Oportunidades Oportunidades 
InstitucionaisInstitucionais

Vigência de Vigência de EcotaxasEcotaxas, sob a forma de , sob a forma de 
““EUROPORTAGEMEUROPORTAGEM””, aplic, aplicáável ao trvel ao trááfego fego 
pesado de mercadorias por estrada, com pesado de mercadorias por estrada, com 
incidência particular nos paincidência particular nos paííses de ses de 
atravessamento atravessamento –– Espanha e FranEspanha e Françça;a;
Aparecimento, a partir de 2008 de Operadores Aparecimento, a partir de 2008 de Operadores 
LogLogíísticos Ferrovisticos Ferroviáários privados, em rios privados, em 
concorrência;concorrência;
GeneralizaGeneralizaçção do ão do interinter--modalmodal..



Constrangimentos Constrangimentos 
FinanceirosFinanceiros

Para um Para um cencenááriorio--basebase de reabilitade reabilitaçção do ão do 
trotroçço o PocinhoPocinho--BarcaBarca de Alva de Alva 
(passageiros), não existem (passageiros), não existem 
verdadeiramente constrangimentos verdadeiramente constrangimentos 
financeiros. O montante de financeiros. O montante de 
financiamento necessfinanciamento necessáário, tornado rio, tornado 
ppúúblico pela REFER, cifrablico pela REFER, cifra--se em 11 a 15 se em 11 a 15 
Milhões de Euros, equivalente a 2 Km da Milhões de Euros, equivalente a 2 Km da 
nova Autonova Auto--Estrada A4, Estrada A4, AmaranteAmarante--
BraganBraganççaa..



Financiamento e Financiamento e 
comparticipacomparticipaçções possões possííveisveis

Um investimento na reabilitaUm investimento na reabilitaçção do troão do troçço o 
PocinhoPocinho--BarcaBarca de Alva, seria susceptde Alva, seria susceptíível vel 
de contar com uma comparticipade contar com uma comparticipaçção ão 
INTERREG de 90% a fundo perdido.INTERREG de 90% a fundo perdido.
Caso houvesse uma candidatura Caso houvesse uma candidatura 
autautóónoma do Poder Local (15 municnoma do Poder Local (15 municíípios pios 
do Alto Douro Norte e Sul), a reabertura do Alto Douro Norte e Sul), a reabertura 
ao trao trááfego de fego de PocinhoPocinho--BarcaBarca não não 
custaria mais de 100.000 Euros a cada.custaria mais de 100.000 Euros a cada.



Conclusão (1)Conclusão (1)

O O cencenááriorio--basebase, de reabertura a , de reabertura a 
passageiros do tropassageiros do troçço o PocinhoPocinho--BarcaBarca de de 
Alva Alva éé imprescindimprescindíível não apenas como vel não apenas como 
contrapartida contrapartida àà reabertura de reabertura de BoadillaBoadilla--
BarcaBarca de Alva, por parte de Espanha, de Alva, por parte de Espanha, 
mas, de igual forma, como acesso da mas, de igual forma, como acesso da 
Região do Douro aos mercados Região do Douro aos mercados 
potenciais de Salamanca, Madrid ou potenciais de Salamanca, Madrid ou 
ValladolidValladolid..



Conclusão (2)Conclusão (2)

O Poder Local tem na reabertura a O Poder Local tem na reabertura a 
passageiros do tropassageiros do troçço o PocinhoPocinho--BarcaBarca de Alva, de Alva, 
uma oportunidade soberana de protagonizar uma oportunidade soberana de protagonizar 
uma soluuma soluçção com impacto econão com impacto econóómico mico 
significativo para toda a Região, desafiando significativo para toda a Região, desafiando 
mesmo o imobilismo do executivo de Lisboa;mesmo o imobilismo do executivo de Lisboa;
A reabertura de A reabertura de PocinhoPocinho--BarcaBarca de Alva a de Alva a 
passageiros não pode deixar de constituir um passageiros não pode deixar de constituir um 
passo intermpasso interméédio para uma reabilitadio para uma reabilitaçção mais ão mais 
vasta, culminando no reforvasta, culminando no reforçço das obras de arte o das obras de arte 
metmetáálicas e inscrilicas e inscriçção do corredor nos ão do corredor nos 
itineritineráários logrios logíísticos da Pensticos da Peníínsula Ibnsula Ibéérica.rica.



Apêndice 1: Apêndice 1: 
ReabilitaReabilitaçção da Via ão da Via -- Custos Custos 
UnitUnitáários Aproximadosrios Aproximados

RenovaRenovaçção Integral da Via (RIV), com materiais novos, carril de ão Integral da Via (RIV), com materiais novos, carril de 
60 Kg/m, soldado, fixa60 Kg/m, soldado, fixaçção elão eláástica, etc.:stica, etc.: 0,4 M 0,4 M €€/Km/Km
Levantamento da via antiga:Levantamento da via antiga: 0,2 M 0,2 M €€/Km/Km
ReforReforçço das Obras de Arte Meto das Obras de Arte Metáálicas:licas: 0,04 M 0,04 M €€/m/m
ElectrificaElectrificaçção, postes+catenão, postes+catenáária:ria: 0,15 M 0,15 M €€/Km/Km
AdaptaAdaptaçção do gabarito dos Tão do gabarito dos Túúneis:neis: 1 M 1 M €€/Km/Km
1 Subesta1 Subestaçção de 60 MVA:ão de 60 MVA: 12 M 12 M €€
Comando de TrComando de Trááfego Centralizado:fego Centralizado: 0,4 M 0,4 M €€/Bloco/Bloco



Apêndice 2: Apêndice 2: 
ReabilitaReabilitaçção (Cenão (Cenáário 2)rio 2)

Cenário 2 Pocinho-
B.Alva 
(28 Km-7 
blocos) 

B.Alva-
Boadilla 
(78Km-20 
blocos) 

Total M € 

Renov. Via + 
Lev.Antiga 

16,8 46,8 63,6 

Renov. Estações 
(+15%) 

2,52 7,02 9,54 

Reforço obras de 
Arte  
(2+11 viadutos de 
150 m) 

12 66 78 

CTC (blocos de 4 
Km) 

2,8 8 10,8 

Total 34,12 127,82 161,94 
 



Apêndice 3: Apêndice 3: 
ReabilitaReabilitaçção (Cenão (Cenáário 3)rio 3)

Cenário 3 Pocinho-
B.Alva 
(28 Km-7 
blocos) 

B.Alva-
Boadilla 
(78Km-20 
blocos) 

Total M € 

Renov. Via + 
Lev.Antiga 

16,8 46,8 63,6 

Renov. Estações 
(+15%) 

2,52 7,02 9,54 

Reforço obras de 
Arte  
(2+11 viadutos de 
150 m) 

12 66 78 

CTC (blocos de 4 
Km) 

2,8 8 10,8 

Electrificação 
Régua-B.Alva 
(66Km+28 Km) 

12,6 11,7 24,3 

Electrificação 
Resguardos (+15%) 

1,89 1,76 3,65 

Obras de 
adaptação dos 
Túneis 
(2 Km+5Km) 

2 5 7 

Subestações de 
Tracção: 
Pocinho e 
Hinojosa-Saucelle 

12 12 24 

Total 62,61 158,28 220,89 
 



Uma comparaUma comparaçção final ão final 

CenCenáário 3 de Reabilitario 3 de Reabilitaçção Integral do Corredor Douro ão Integral do Corredor Douro 
Internacional, para transporte de passageiros (Regular Internacional, para transporte de passageiros (Regular 
e Ture Turíístico, incluindo carga geral):stico, incluindo carga geral):

220 Milhões de Euros.220 Milhões de Euros.
AutoAuto--Estrada A4 Estrada A4 AmaranteAmarante--VilaVila RealReal--

BraganBraganççaa--QuintanilhaQuintanilha (165 Km)(165 Km)
(or(orççamentada no QREN):amentada no QREN):

1155 Milhões de Euros1155 Milhões de Euros
Não incluindo TNão incluindo Túúnel do Marão.nel do Marão.
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